
 

 

 1400مهر23 -آزمون وکالت دادگستری مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

 Fدفترچه 

 تجارت

که  شودمیکی با امضای آقای احمدی از حساب شرکت صادر چآقایان احمدی و عزیزی، مدیران یک شرکت تضامنی هستند. . 41

 متوجه چه اشخاصی است؟ ناشی از عدم پرداخت چک سوء اثر. شودمیمنتهی به صدور گواهی عدم پرداخت 

 ( شرکت و شرکای آن1

 ( شرکت و احمدی۲

 .( فقط شرکت، مگر آنکه بتوان تقصیر مدیران را اثبات کرد۳

 ( شرکت، احمدی و عزیزی۴

. آقای غفاری، کندمی منزلی برای فرزندش صادرت خرید ببا یاسفتهآقای صالحی که مدیر یک شرکت مختلط غیر سهامی است،  .42

ضمانت آقای صالحی را از جانب شرکت به عمل  ،با درج امضا و مهر شرکت در ظهر سفته ،دیگر شرکت که دارای حق امضا است مدیر

؟ اندرجوع. چه اشخاصی نسبت به وجه سفته قابل آوردمی

 ( شرکت و آقایان صالحی و غفاری۲ ( فقط آقای صالحی1

 امنض( آقای صالحی، شرکت و شرکای ۴ صالحی یآقا( شرکت و ۳

مراجعه به بانک به  با بعدا  . کندمیمدیر تصفیه یک شرکت سهامی برای پرداخت دیون شرکت، چکی را از حساب شرکت صادر  -43

. او با دارنده چک خوردیمو از همین رو، چک مزبور برگشت  کندمیادعای خیانت در امانت، دستور عدم پرداخت آن چک را صادر 

 مجمع عمومی شرکت او را از سازش منع کرده است. در خصوص این سازش، تکلیف چیست؟ کهیدرحال، کندمیتنظیم  یانامهسازش

 .( باطل است۲ .( صحیح است1

ت.مجمع عمومی شرکت، قابل ابطال اس ( توسط۴ .( به درخواست هریک از سهامداران، قابل ابطال است۳

پرداخت وجه آن چک چگونه  تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف، چکی صادر کرده است. بعد از صدور حکم ورشکستگی، وضعیت .44

 است؟

 .( دارنده چک بابت وجه چک و خسارت تا زمان دریافت وجه، مقدم بر غرما است1

 . شودمیرما است، اما بابت خسارت تا تاریخ توقف، داخل غرما غدارنده چک بابت وجه چک مقدم بر  (۲

 .وجه چک و خسارت تا تاریخ توقف، مقدم بر غرما استبابت ( دارنده چک ۳

 .شودمیرما غوجه چک و خسارت تا تاریخ توقف، داخل بابت ( دارنده چک ۴

از آن شرکت تضامنی طلبکار و به شرکت نسبی، بخش عمده سهام یک شرکت نسبی، متعلق به یک شرکت تضامنی است. شخصی  .4۵

 ؟دهدمیبدهکار است. آیا بین این دو دین، تهاتر رخ 

 .( تهاتر بعد از انحالل شرکت نسبی، قابل استناد است1

 .( تهاتر قابل استناد نیست۲

 .ا بعد از آن، قابل استناد استی( تهاتر قبل از انحالل شرکت تضامنی ۳

 .شرکت تضامنی، قابل استناد است ( تهاتر بعد از انحالل۴

 



 

 

به عنوان ضامن، آن را امضا  نیز. یکی از مدیران کندمیصادر  یاسفته ،برای پرداخت دیون خود ،یک شرکت با مسئولیت محدود .4۶

کرده است. اگر شرکت ورشکسته شود و مشخص شود که تاریخ صدور بعد از تاریخ توقف بوده است، دارنده سفته که طلبکار شرکت 

 انجام دهد؟  تواندمیاست، چه اقدامی 

 .تسه نیقابل مطالب تأدیه تأخیروجه سفته را از شرکت و ضامن مطالبه کند، ولی خسارت  تواندمی( 1

 قابل مطالبه است. ضامنفقط از  تأدیه تأخیروجه سفته را از شرکت و ضامن مطالبه کند، ولی خسارت  تواندمی( ۲

 د نمطالبه ک ضامن،کت و را از شر تأدیه تأخیرته و خسارت وجه سف تواندمی( ۳

 .امن، قابل مطالبه نیستضاز هیچ یک از شرکت و  تأدیه تأخیر( وجه سفته و خسارت ۴

علوی را تضمین  یهاتیمسئولدر معامله بین آقایان علوی و مهدوی که با وساطت دالل منعقد شده است، دالل اجرای تعهدات و  .4۷

. آیا مهدوی برای مطالبه شودیمحکم ورشکستگی او صادر  و ر پرداخت دیون دچار توقف شده استکرده است. علوی بعد از مدتی، د

 ؟به دالل رجوع کند تواندمیطلب قراردادی و خسارت تأخیر تأدیه 

 .از دالل، کل طلب قراردادی و خسارت قبل از تاریخ توقف را مطالبه کند تواندمی( 1

 .و بعد از تاریخ توقف را مطالبه کند قبلاز دالل، کل طلب قراردادی و خسارت  تواندمی( ۲

 از دالل، حصه غرمایی را مطالبه کند، نه کل طلب را دتوانمی( ۳

 از دالل، طلب قراردادی را مطالبه کند، نه خسارت تأخیر تأدیه را  تواندمی( ۴

 است. 1/11/1400 و سررسید تعهد ضامن، 1/۷/1400 لی،صر، ضمانت کرده است. سررسید دین اشخصی از شخص دیگ .4۸

 فوت کند، طبق قانون تجارت نسبت به ضامن چه تأثیری دارد؟ 2۵/۶/1400 عنه در تاریخ اگر مضمون 

 .مبلغ را به مضمون له بپردازد تواندمی، اما چون دین اصلی حال شده، شودینم( تعهد ضامن حال 1

 .مه است و با ضمانت، مدیون اصلی بری شده استذقل ند ضامن ندارد، زیرا ضمانت تجاری در تعه یریتأث( ۲

 .، زیرا مسئولیت ضامن در حیطه مسئولیت مضمون عنه استشودیم( تعهد ضامن حال ۳

 .بوده است 1/11/1۴00 در تعهد ضامن ندارد، زیرا توافق ضامن و مضمون له بر سررسید یریتأث (۴

منتقل کرده و وجه آن  مدیر شرکت سهامی بدون تصویب هیئت مدیره و مجمع عمومی، زمین شرکت را به نرخ کارشناسی به خود .4۹

 را به حساب شرکت واریز کرده است. این معامله چه حکمی دارد؟

 ( تجاری ذاتی و صحیح و غیر قابل ابطال است.1

 .( تجاری تبعی و صحیح و غیرقابل ابطال است۲

 .( تجاری نیست و قابل ابطال است۳

 .( تجاری تبعی و قابل ابطال است۴

اقدام به  شخصا شرکت،  ارچه از ترکیه به قصد فروش است. مدیر شرکت، خود نیز به موازاتموضوع شرکت سهامی، واردات پ .۵0

 . معامالت این مدیر، چه آثاری دارد؟کندیمواردات پارچه از ترکیه به قصد فروش 

 .( باطل است، ولی اگر محل اصلی کسب درآمد آن مدیر باشد، موجب تاجر شدن آن مدیر است1

 .محل اصلی کسب درامد آن مدیر باشد، موجب تاجر شدن آن مدیر است( صحیح است و اگر ۲

 .( باطل است و موجب تاجر شدن آن مدیر نیست۳

 .( صحیح است، ولی موجب تاجر شدن آن مدیر نیست۴



 

 

 ؟ا کدام حالت زیر مواجه هستیمبدر انتقال سند تجاری توسط وکیل،  .۵1

 .و وکیل مسئولیتی ندارد شودینم( مالکیت سند منتقل 1

 .ماندیمو مسئولیت بر عهده وکیل و موکل باقی  شودیم( مالکیت سند منتقل ۲

 .شودیم( حقوق و تکالیف ناشی از سند، منتقل ۳

 .و وکیل مسئولیتی ندارد شودیم( مالکیت سند منتقل ۴

 ردیگیماقدامی صورت  چکی در حکومت آخرین مقررات حاکم بر صدور چک صادر شده، اما صدور آن در سامانه صیاد ثبت نشده .۵2

 ؟ردیگیماقدامی صورت  است. اگر دارنده چک آن را به بانک عرضه کند و معادل نیمی از مبلغ چک در بانک موجود باشد، چه

 .کندیم( بانک، از پرداخت هرگونه مبلغی به دارنده چک خودداری 1

 .کندیم( بانک، همان مبلغ موجود در حساب را پرداخت ۲

 کندیم( در صورت درخواست دارنده چک، بانک همان مبلغ موجود در حساب را پرداخت ۳

 .کندیم( در صورت تکمیل موجودی توسط دارنده چک، بانک کل مبلغ را به او پرداخت ۴

 هستیم؟ر نشده باشد، قانونا با چه ضمانت اجرایی مواجه ذک «شرکت نسبی»سبی، عبارت ناگر در نام شرکت  .۵3

 .رکت از هر لحاظ، شرکت تضامنی است( آن ش1

 .آن شرکت در برابر اشخاص ثالث، شرکت تضامنی است (۲

 .شرکت، باطل است آن( ۳

 .( در قانون، ضمانت اجرایی بیان نشده است۴

طلبکاران ارفاقی چه اقدامی  ،از اجرای تعهداتش امتناع نماید ورشکستهارفاقی، دارای دو نفر ضامن باشد و شخص  قرارداداگر  .۵4

 ؟انجام دهند توانندیم

 ( رجوع تضامنی به ضامنین۲ ( رجوع بالنسبه به ضامنین1

 امنین یا فسخ قراردادض( رجوع تضامنی به ۴ ( رجوع بالنسبه به ضامنین یا فسخ قرارداد۳

 ؟ نیستیمشکایت، با یک موعد مقطوع مواجه  یهاروشاز  کیکدام. ۵۵

 تاریخ توقف بهطلبکاران مقیم داخل،  ( اعتراض1

 ورشکستگی ( اعتراض طلبکاران مقیم خارج، به حکم۲

 ( تجدیدنظرخواهی از حکم اعاده اعتبار۳

 ( تجدیدنظرخواهی از حکم ورشکستگی۴

 سهام وثیقه مدیران، صحیح است؟ در خصوصکدام مورد  .۵۶

 .قابل انتقال به غیر است یاقهیوث( سهام وثیقه با حفظ حقوق 1

 .یشان نیست( فقط سهام وثیقه، در وثیقه طلبکاران شرکت است و سود آن، در وثیقه ا۲

 .( حقوق تبعی ناشی از سهام وثیقه، در وثیقه نیست۳

 .( حق تقدم ناشی از سهام وثیقه نیز به تبع آن، در وثیقه است۴

 



 

 

 تعاونی، منوط به تصویب چه نهادی در دو شرکت است؟ یهاشرکتادغام  .۵۷

 شرکت پذیرنده  العادهفوق( مجمع عمومی عادی شرکت ادغام شونده و مجمع عمومی 1

 شرکت ادغام شونده العادهفوق( مجمع عمومی عادی شرکت پذیرنده و مجمع عمومی ۲

 ( مجمع عمومی عادی دو شرکت۳

 دو شرکت العادهفوق( مجمع عمومی ۴

 ؟شودیمورشکستگی اجرا  اگر ورشکسته، اموالی به جز مستثنیات دین نداشته باشد، به درخواست چه تعداد از غرماء اصول .۵۸

 ( اکثریت عددی غرما1

 ( هر تعداد از غرما۲

 مطالبات باشند. چهارمسهرمایی که دارای حداقل غ( اکثریت عددی ۳

 ( دارندگان بیش از نصف مطالبات۴

کدام مدنظر طرفین بوده،  به لیر نوشته شده باشد و نتوانیم از شواهد و قراین بفهمیم که بارکیبه یورو و  بارکیاگر مبلغ سفته،  -۵۹

 مالک عمل است؟  کیکدامهر دو به حروف باشد،  کهیدرصورت

 .را بخواهد، مطالبه کند هرکدام( دارنده سفته مخیر است که 1

 را بخواهد، بپردازد.  هرکدامسفته مخیر است که  صادرکننده( ۲

 .مبلغی که ارزش آن کمتر است (۳

 .( مبلغی که ابتدا درج شده است۴

 فوت شریک در شرکت تضامنی، در کدام صورت، از موجبات انحالل شرکت است؟. ۶0

  .با توافق، مانع انحالل شوند توانندیمدر اساسنامه ندارد، اما شرکا  ینیبشیپ( نیاز به 1

 در اساسنامه ندارد، اما انحالل به واسطه فوت، نیاز به توافق شرکا دارد. ینیبشیپ( نیاز به ۲

 در اساسنامه ینیبشیپ( در صورت ۳

 مانع آن شد.  توانینمدر اساسنامه ندارد و  ینیبشیپ( نیاز به ۴

 

 

 

 

 

 


